
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פורט אליזבת'       -יוהנסבורג-ת"א – 21+יום 

(, העיר הגדולה ביותר בדרום אפריקה. משם Johannesburg) ליוהנסבורג ניפגש בנמל התעופה בן גוריון לטיסה

העיר משמשת כשער  (, עיר נמל מרכזית על חוף האוקיינוס ההודי. Port Elizabethנמשיך לטיסה לפורט אליזבט )

, המדינה המתקדמת והמערבית ביותר מבין מדינות אפריקה אשר לה  הכניסה לטיול המאורגן בדרום אפריקה

היסטוריה ותרבות מרתקות ונופי טבע ייחודיים. לאחר הנחיתה, ובהתאם לשעת הטיסה נוכל לשלב סיור פנורמי  

 נית עם העיר. לינה באזור. להכרות ראשו

 בשמורה פרטית    GAME DRIVE-ג'יפים בספארי בשמורת הפילים אדו ו– 3יום 

 Addo) "שמורת הפילים אדו"את היום נקדיש לספארי בשמורת הטבע הגדולה בדרום אפריקה, הנקראת 

Elephant Park  קרוב לוודאי שנפגוש מקרוב את היונק הגדול בעולם שאוכלוסייתו בשמורת הטבע מונה כמה .)

(, הכינוי הפופולארי לטיולי הספארי, ונתחקה אחר עקבותיהם  Game Drive)"גיים דרייב" ל לאחר מכן, נצא .מאות 

היונקים הגדולים  -(Big Fiveנחפש אחר "חמשת הגדולים" )של בעלי החיים הרבים שבאחת השמורות הפרטיות.  

אשר השמורה היא ביתם. בתום   באפלו אפריקאי, פיל, קרנף, אריה ונמרוהמזוהים ביותר עם הספארי באפריקה: 

 הספארי המרתק בג'יפים פתוחים, חוויה פראית שמחברת אותנו לטבע, נחזור אל מלוננו. 

  נתיב הגנים -הפארק הלאומי ציציקאמה– 4יום 

( המפורסם, זהו מסלול התיירות  Gaden Route)"נתיב הגנים"    הבוקר ועזיבת המלון, נצא בנסיעה דרךלאחר ארוחת  

( השוכנת על שפך  Tsitsikamma)  ציציקאמההיפה והפופולארי ביותר בדרום אפריקה. נעצור לביקור בשמורת יער  

ראה את העץ העתיק לו היסטוריה  נהר ובה יער עתיק של עצים מוגנים רבים. נטייל בשמורה היפה והיער הקסום, נ

לפארק הציפורים של אלף שנים, ונהנה מהנופים של הנהר הנשפך אל האוקיינוס. בתום הביקור בשמורה, נמשיך 

 בו נוכל להתרשם ממגוון עצום וססגוני של בעלי הכנף האופיינים לדרום אפריקה.   'גן עדן'

 

 אוןקייפטאון    -מערת הנטיפים-חוות צי'טות-אודסהורן – 5יום 

בשל  "ירושלים הקטנה"(, המכונה בחיבה Oudtshoorn)אודסהורן לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לכיוון העיר  

(, בה שוררת טמפרטורה קרירה קבועה,  Cango Cavesעברה היהודי במאה הקודמת. נבקר במערת הנטיפים קנגו )



          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

במרכז לשימור והגנה על בעלי חיים, קיפים ונטיפים מרהיבים. נמשיך לביקור מרתק לא פחות ונתרשם משלל ז

לאחר מכן נמשיך   החיה המהירה ביותר. -נפגוש את החתולים המפורסמים של אפריקה, ביניהם צ'יטה 

לעיר נצא  , אחת הערים היפות בעולם השוכנת בסמוך לכף התקווה הטובה. עם הגעתינולקייפטאון בנסיעה ונגיע  

לתצפית ממנה נוכל להנות מנופי העיר הנפרשים תחתינו כמו ממעוף הציפור. נמשיך לרובע המלאי היפיפה  

 ולמרינה המקסימה. משם למלוננו. 

 הר השולחן   -מושבת הפינגווינים-כף התקווה הטובה-קייפטאון – 6יום 

הנקודה הדרומית ביותר ביבשת אפריקה ונקודת החיבור בין האוקיינוס   – לכף התקווה הטובהאת היום נקדיש 

)מותנה במזג האוויר(. ניסע לאורך החופים היפים  הים -לאי כלבי האטלנטי לאוקיינוס ההודי. נשוט לאורך הכף ונגיע

ונגיע לשמורת  . נמשיך בנסיעה היפה הר השולחן ופסגת צ'פמן ב'מייל הזהב' בו נשקף נופו של האוקיינוס על רקע 

הטבע של הכף, נעלה בפוניקולר למגדלור ונצפה על הנוף המדהים הנשקף ממנו. נסייר בשמורה המאכלסת זנים  

, בהר השולחן נמשיך לביקור    במושבת הפינגווינים השוכנת בחוף בולדרס.רבים של צמחים ובעלי חיים וגם נבקר 

ית על קייפטאון ועל האזור )תלוי במזג האוויר(. נמשיך  אחד משבעת פלאי עולם, אליו נעלה באמצעות רכבל, לתצפ

לפני כניסת   למלוננובנסיעה דרך שדרות הממשלה ונראה את בית הפרלמנט. נגיע    לאיזור הדאונטאון של קייפטאון,

   להתארגנות לשבת. תפילת ערב שבת וסעודת ליל שבת בקהילה היהודית. השבת 

 

 אוןשבת עונג בקייפטאון – 7יום 

בוקר כשרה   סעודה אפשרות לסיור רגלי לטיילת וחוף הים  בליווי מדריך הקבוצההתפילה וסעודות שבת לאחר  

 במלון. 

 

 יוהנסבורג       -המוזיאון היהודי-קייפאטון – 8יום 

ומשם נמשיך לשדה התעופה ליוהנסבורג. עם הנחיתה  במוזיאון היהודי של קייפטאון לאחר ארוחת הבוקר נבקר 

 נצא לסיור בעיר ומשם לבית המלון.  ביוהנסבורג

 

 און    שמורת קרוגר -סאוטו –יום בחיי המקומיים  – 9יום 

מיליון איש( על ההיסטוריה   4, נלמד על החיים בשכונה )שמונה בסאוטולאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור מרתק 

, Krugersdorps Game Reserve קרוגרסדרופהייחודית של המקום. בשעות הצהרים נצא לספארי בשמורת 

. לאחר הספארי בשמורה נחזור ליוהנסבורג  ויש בה להקה גדולה של אריות דקות מהעיר 40השמורה נמצאת 

 למלון לארוחת הערב. 

 מפלי ויקטוריה       –זימבאבוואה -יוהנסבורג– 10ום י

איזור המפלים הוא  מפלי ויקטוריה.- לזימבבואהלאחר ארוחת הבוקר ועזיבת המלון, נצא לשדה התעופה לטיסה 

מטרים   108קילומטר נופלים מגובה של    1.7. מפלי ויקטוריה מהרחבים בעולם כאחד האיזורים היפים בזימבבואה

משלושת המפלים המרשימים בעולם. נצא לשייט בנהר, ניהנה מצפייה בשקיעה האפריקאית ובחיות והם אחד  

בתום    הנמצאות על גדות הנהר. אולי אף נזכה לראות את קרוקודילים נכנסים אל הנהר לאחר שניהנו מהשמש.

 השייט ניסע למלוננו. 

 

 



          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  -יוהנסבורג -מפלי ויקטוריה – 11יום 

אל נהר הזמבזי העובר בשמורת טבע בין חיות בר, בנוף  הזורמיםבשעות הבוקר נצא לסיור במפלים. המפלים 

הסיור והתרשמות מהמפלים המרהיבים נצא אל שדה התעופה   שנחשב על ידי רבים כאחד מהיפים בעולם. לאחר

 לטיסה חזרה ליהונסבורג.  

 

 תל אביב    -יוהנסבורג-ילסד– 12+13יום 

לסיור בלסדי, כפר תיירות בו נוכל לראות את השבטים השונים של דרום אפריקה, במידה בשעות הבוקר נצא 

 בבוקר.  13- ננחת בנתב"ג ביום ה  .ישירה לתל אביב לילה נמשיך לטיסת והזמן יאפשר נבקר גם בפארק האריות.
 
 

 $ לאדם בחדר זוגי 3950מחיר הטיול: 
 

 תוספת לאדם בחדר יחיד מבוגר שלישי בחדר אדם בחדר זוגי 

3950$   3790$ 450$ 
 

 

 תנאים כלליים: ▪

יש לשים לב כי לא ניתן להיכנס לדרום אפריקה במידה ונעשה שינוי בדרכון לרבות שינוי שם/ * 

                                            . הארכת תוקף וכדו'. כמו כן, יש לוודא כי בדרכון ישנם שני עמודים ריקים מחותמות

 

 *מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל מיד לאחר ההרשמה הכוללת אפשרות ביטול דרך חברת הביטוח.

 *מומלץ לפנות למוקד רפואי/ קופ"ח כחודש טרם היציאה ע"מ להתייעץ לגבי חיסונים. 
 

 דמי ביטול: ▪

 דמי הרשמה בחברת התעופה אשר יגבו בכל מקרה.  דמי ביטול לנוסע עבור 200$ -*מרגע ההרשמה

 . מעלות הטיול 100% -יום ועד היציאה 30מעלות הטיול. *מ 50%  –יום  30יום ועד  60מ

  -המחיר כולל

 .יוהנסבורג-ת"א ישירות על'-'אל טיסות

זימבבואה הלוך -יוהנסבורג , יוהנסבורג-פורט אליזבת', קייפטאון-יוהנסבורג – טיסות פנימיות 4

 ושוב.

 בבתי מלון ברמת תיירות טובה.  לילות 10

 פת ישראל. -ע"ב חצי פנסיון צוות קייטרינג גלאט כשר צמוד לאורך הטיול-כלכלה

 כולל אפשרות להכנת כריכים לצהריים.  -מבושלות ומוגשות ע"י הקייטרינג – א.בוקר - 

 .אירוח שבת בקהילה היהודית בקייפטאון/ארוחות ערב מלאות קייטרינג -א.ערב

 לכל נותני השירות בחו"ל. טיפים

 .אוטובוס תיירים נוח וממוזג -תחבורה

 שומר מצוות, מומחה ליעד. מדריך מנוסה

 צויין במסלול.כפי שמ כניסות לאתרים

 



          
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יתכנו שינויים בסדר הימים/הביקורים/הטיסות.*
חברת עידן טורס שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפני/במהלך הטיול את המסלול ע"פ הצורך  ** 

 ובמידת הנדרש להצלחת הטיול. 

 

 

 לפרטים והזמנות: 
 

 054-9571337 / 03-9571333 -משרד
 

 הפלוסים של 

 .על' ישירות-טיסות 'אל✓

 .טיסות פנימיות במהלך הטיול  4✓

 .עיר נמל לחופי האוקיינוס ההודי -פורט אליזבת'✓

 .שמורת פילים  -שמורות הטבע אדו✓

 .שמורת טבע ספארי פרטית  –גיים דרייב ✓

 .נתיב הגנים + הפארק הלאומי ציציקאמה✓

 .'גן עדן' –פארק הציפורים ✓

 .'ירושלים הקטנה' -העיר אודסהורן✓

 .קנגו –מערת הנטיפים ✓

,פונקילור, רכבל לתצפית  לאי כלבי הים שייט-כף התקווה הטובה✓

 במעלה ההר.

 חוף בולדרס. -מושבת הפינגווינים✓

 .המוזיאון היהודי , שמורת האריות קרוגרסדרופ -יוהנסבורג✓

 י חיות בר.פארוס מפלי ויקטוריה כולל שייט בנהר✓

 ביקור בכפרים ומפגש עם השבטים האפריקאיים. -לסדי✓

 קייטרינג צמוד במהלך הטיול.✓

 טרם הנסיעה. והמדריך הקבוצהמפגש היכרות ✓

 


